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Orientações sobre o processo de pré-inscrição nos editais de Designação Temporária 

Para se pré-inscrever o candidato deverá acessar, a partir de 09 de dezembro de 2019, o sítio 

eletrônico: http:\\designacao.uemg.br/login 

No primeiro acesso, o candidato deverá clicar em “Ainda não sou cadastrado” para realizar seu 

cadastro e criar uma senha. 

 

Após a efetivação do cadastro o candidato poderá realizar o login no sistema.  

 

 

No canto superior direito, o candidato encontrará as informações do cadastro que poderão ser 

atualizadas caso necessário.  



 

Ao centro, o candidato poderá verificar os Editais com pré-inscrições abertas e os já finalizados.  

No canto esquerdo, o candidato tem acesso às pré-inscrições já realizadas (“Minhas Inscrições”), 

a resposta dos recursos que vierem a interpor (“Status dos Recursos”) e as informações dos 

Editais vigentes (“Editais/Informações”). 

Uma vez realizada a pré-inscrição, para ter acesso às informações, o candidato deverá clicar em 

“Minhas inscrições”. 

 

Nesta tela serão apresentadas as inscrições realizadas pelo candidato. Para o envio dos 

comprovantes, o candidato deverá clicar em “Arquivos”. Caso o candidato realize pré-inscrições 

em diferentes Editais, a documentação deverá ser enviada para cada um destes Editais.  

Também neste espaço estará disponível o link para recursos, obedecendo os prazos informados 

pelo Edital. 

 Ao clicar em “Arquivo” uma nova tela será aberta, em que os candidatos poderão enviar suas 

titulações.  

Exemplo: 

 

O candidato deverá enviar um arquivo para cada letra do item 4.2.2 do Edital. Exemplo: O 

arquivo de “Formação e Titulação” deverá conter o Currículo Lattes, todos os diplomas de 



 

graduação e as titulações acadêmicas (especialização e/ou mestrado e/ou doutorado) exigidas 

para as vagas pré-inscritas.  

 

O candidato poderá alterar os arquivos durante o período de pré-inscrição. Para isso, basta o 

candidato clicar no ícone “remover” no canto esquerdo inferior.  

 

O candidato poderá, ainda, indicar a pontuação que acredita possui de acordo com os 

documentos comprobatórios do Currículo Lattes. Contudo, lembramos que a pontuação 

correspondente ao resultado definitivo será aquela atribuída pela Banca Examinadora.  

Encerrado o período de pré-inscrições, o candidato não poderá realizar nenhuma outra 

alteração. As informações enviadas ao final do período de pré-inscrições poderão ser 

visualizadas em “Minhas Inscrições”.  



 

 

 

O comprovante de inscrição poderá ser impresso em “Minhas Inscrições” no dia subsequente 

ao último dia de pré-inscrição.  

Exemplo: 

 

 

 


